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การแบ่งวงเงิน
แยกส่วนอย่างชัดเจน



การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ

01 พิจารณาจากคะแนน DPBP 

02 กรอบวงเงินไม่เกินร้อยละ 3

03 กรณีไม่ผ่านภาระงานขั้นต ่า จะได้รับการพิจารณาไม่เกินร้อยละ 2

04 เลื่อนขั้นด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

05 จะต้องแนบแบบฟอร์มประเมิน + DPBP (สรุป 2 แผ่น)



การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานสถาบนั

01 พิจารณาจากคะแนน DPBP 02 ขึ้นค่าจ้างตามฐานการคำนวณ

03 กรณีไม่ผ่านภาระงานขั้นต ่า จะได้รับการพิจารณาไม่เกินร้อยละ 2

ระดับ
คะแนน
PBP

หัวหน้าภาค คณบดี อธิการบดี รวมร้อยละ จ านวนเงิน เกรด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4.8 1 0.5 0.5 6.8 4,290 B+

ตัวอย่างการแสดงผล
ปีงบประมาณ : 2564

การเพิ่มค่าจ้าง

<



ตัวอย่าง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฐานการคำนวณ 63,000 บาท

630 บาท x 12 เดือน = 7,5601 ปี

หากได้พิจารณาร้อยละ 1 = 630 บาท

630 บาท x 120 เดือน = 75,60010 ปี

630 บาท x 240 เดือน = 151,20020 ปี



ระยะเวลาของผลงานในการยื่นใน DPBP

ภาระงานขั้นต ่า ยื่นขอเงินเพิ่มพิเศษเพิ่มค่าจ้าง

ผลงานตั้งแต่

1 สิงหาคม 2562 –

31 กรกฎาคม 2564

ผลงานตั้งแต่

1 สิงหาคม 2562 –

31 กรกฎาคม 2564

ผลงานตั้งแต่

1 สิงหาคม 2563 –

31 กรกฎาคม 2564

1 สิงหาคม 2561 –

31 กรกฎาคม 2562*

* เฉพาะปีนี้เท่านั้น

1 ผลงานวิจัย เคลมได้ 2 คน

First Corresponding Last

Level 3 ขึ้นไป

1 ผลงาน = 1 คน

ได้เงินเพิ่มพิเศษ 12 เดือน

ชื่อจะอยู่ส่วนไหนของผลงานก็ได้

ต้องไม่เคยใช้

1) เพิ่มค่าจ้าง

2) ภาระงานขั้นต ่า

3) เงินค่าตอบแทน

ต้องไม่เคยใช้

1) ภาระงานขั้นต ่า

2) เงินค่าตอบแทน



ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2562

ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563

ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2564

งดเว้นภาระงานขั้นต ่า รอบ 2

งดเว้นภาระงานข้ันต ่า รอบ 1

ไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มคา่จ้าง

การงดเว้นภาระงานขั้นต ่า

บรรจุใหม่ / ลาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน

พ้นตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561

พ้นตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562

พ้นตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563

งดเว้นภาระงานข้ันต ่า รอบ 2

งดเว้นภาระงานขั้นต ่า รอบ 1

ได้รับการพิจารณาฐานผู้บริหาร

ผู้บริหาร



รวมชั่วโมงการสอน/เทอม(อาจารย์เป็นผู้กรอกเอง)

จำนวนชั่วโมงรวมที่สามารถนำมาเป็น

งานสร้างรายได/้เบิกค่าสอนเกินได้





Submission Accepted Publication

การนับสถานะของผลงานวิจัยในการยื่นใน DPBP

นับ Quartile ที่สูงที่สุด ภายในช่วงเวลานี้

ยื่นผลงานได้เมื่อ Accepted เท่านั้น

ก่อน Submission จะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อย

ว่าใน Paper เป็น First Corresponding Last

โดยอ้างอิงท่ี Subject Research paper เท่านั้น

PrtSc
Quartile

PrtSc
Quartile

Timeline

PrtSc
Quartile

ผลงานวิจัยที่อยู่ใน WoS และ SJR

ให้ใช้ Quartile ที่สูงที่สุดของ WoS หรือ SJR





ประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" 

ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น 

"MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” ชิงเงินรางวัล

มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลการประกวด

รางวัลท่ี 1 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลท่ี 2 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลท่ี 3 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัล Popular Vote จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ท้ังน้ีสมาชิกในทีมท่ีเข้ารอบสุดท้ายทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร

ระดับชาติ



แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) 

เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ

ล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตำแหน่งแม่นยำสงู 

(Early Warming Service: EWS)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักนโยบายกิจกรรมด้านอวกาศ

จากประเทศญี่ปุ่น (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร

ระดับนานาชาติ



แข่งขัน "Space Flying Robot Programming 

Challenge 2020"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ 

องค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น (JAXA), องค์การบริหารการบิน

และอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA) และหน่วยงานพันธมิตร

เงินรางวัลการแข่งขัน

• ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้สิทธ์ิเป็นตัวแทนประเทศไทย 

เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศญ่ีปุ่น

• ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

• ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับนานาชาติ



International visual art competition
“Graines d’artistes du monde entier“

ORGANISATION AND DATES OF COMPETITION

The World Art Institute of Youth – Centre for UNESCO (Imaj) holds the annual 
international art contest starting 5th July 2021 and ending 15th January 2022.

AWARDING OF PRIZES
• The winners will collect their prizes during an award ceremony on Saturday 21st May 

2022 at the international event “Graines d’artistes du monde entier®” in the “Espace
Argence” at Troyes which takes place from 17th to 21st May 2022. In the event that the 
winner cannot be present, the prize will be sent via air mail to the address indicated on the 
painting’s label. 
Imaj – Centre for UNESCO will not in any case be held responsible for the tracking and arrival 
of packages.

• The medal will be sent to the address of the participant and the certificate will be sent via 
standard mail to the same address. Imaj – Centre for UNESCO will not in any case be held 
responsible for the loss, theft or damage of packages (medals and certificates); the centre
cannot replace nor compensate for theft, loss or damage. Each medal and certificate are 
unique and only one copy is made.

ระดับโลก



EX:

• อยู่ในตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์

• มีเงินสร้างรายได้รวม 250,000 บาท

• สามารถเลือกภาระงานขั้นต ่า Level 1 ได้

คำนวณ 250,000–40,000=210,000 บาท

• จากยอดที่เหลือ สามารถเลือกเปน็การ

เพ่ิมค่าจ้าง Level 3 ได้ โดยระบบจะคำนวณ

210,000-200,001=9,999 บาท

• ยอดที่เหลือ 9,999 ไม่สามารถนำมาเคลมได้แล้ว 

เนื่องจากไมถ่ึงขั้นต ่า 40,000 บาท

ภาระงาน

ขั้นต ่า

ยื่นขอเงิน

เพ่ิมพิเศษ

เพ่ิม

ค่าจ้าง
การเลือกงานสร้างรายได้

รวม 250,000 บาท



• ผู้รับรองคุณภาพของงาน (พยาน) ต้องตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

• หากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่า ผลงานของบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ สถาบันจะดำเนินการตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย วินัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2552 กับบุคลากรตำแหน่ง

ทางวิชาการผู้ยื่นผลงานและผู้รับรองคุณภาพของผลงาน จำนวนอย่างน้อยที่สุด 2 คน

การรับรองผลงาน

ผู้ส่งผลงาน

พยาน

พยาน

พยานอย่างน้อยที่สุด 2 คน



สำคัญ !!!



เมื่อกดลงนาม จะแสดงข้อความให้ยืนยันอีกครั้ง



ข้อความการยืนยันหลังการลงนาม





การดึงกลับเอกสาร แบบมอบหมายภาระงานสอน

กดปุ่ม “ดึงกลับ”



กดปุ่ม “ตกลง”

กดเลือก “แบบเส้นทางคงอยู”่



กดปุ่ม “แก้ไขเอกสาร”

จึงจะสามารถกดส่งแบบมอบหมายภาระงานสอนอีกครั้งได้



ตรวจสอบและใส่จำนวนชั่วโมงให้เรียบร้อย

และลงนาม



การดึงกลับเอกสาร แบบประเมินผลงานทางวิชาการ

กดปุ่ม “ดึงกลับ”



กดเลือก “แบบลบเส้นทาง”

กดปุ่ม “ตกลง”



ขยายเวลาการกรอกข้อมูลในระบบ DPBP

ถึงวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

เวลา 16:30 น.



& 


